السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لمحاضرة الأولى أدب ا
.
لمن لم يحضر معنا محاضرات يوم الجمعة , هذا ما ذكره الدكتور أحمد في المحاضرة وذكر انه يغني عن أول وحدة في الكتاب .
.
#الأدب هو التعبير عن معنى من المعاني تعبير جميل يؤثر في عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف من صناعتي الشعر والنثر .
#ينقسم_الأدب إلى شعر ونثر فني
#بعد_البحث وجدوا أن أقدم شعر وصلنا يسبق الإسلام بقرن ونصف أو قرنين و هو للمهلهل بن ربيعة بسبب الأحداث و الوقائع التي ذكرت فيه .
#المادة_تجمع_بين_علمين 
#العلم_الأول : التأريخ للأدب الجاهلي 
#العلم_الثاني : تحليل النصوص الادبية 
.
#التأريخ_للأدب_يدرس 
1_ حياة العصر 
2_أهم الفنون الأدبية التي ظهرت في هذا العصر 
3_مصادر الأدب 
4_تراجم أهم أدباء العصر
. 
#حياة_العصر موضع الدراسة الحياة الجاهلية 
.
#الحدود_الجغرافية للعرب قبل الإسلام هي شبه الجزيرة العربية#أقصى_الجنوب_الغربي من قارة اسيا 
.
#الغالب_على_شبه_الجزيرة_العربية
1_ الطبيعة الصحراوية الجبلية 
2_ ندرة المياه و أكثر إعتمادهم على الأمطار والمياه الجوفية 
3_ شدة الحرارة في أغلب أيام السنة 
.
#ينقسم_العرب إلى قسمين 
أ\ #القحطانين نسبة إلى قحطان وله ولدان #كهلان و #حمير وتفرع من ولديه عدة قبائل .
ب\ #العدنانين نسبة إلى رجل يسمى عدنان و له ثلاث أبناء #ربيعة و #مضر و#إياد وتفرع منهم عدة قبائل .
و القحطانيون هم أصل العرب وكانوا يقيمون في #اليمن جنوب شبه الجزيرة العربية , وعاشوا عيشا رغدا إلى أن جاءت السيول فهدمت سد مأرب مما اضطرهم إلى المغادرة إلى شمال و وسط شبه الجزيرة العربية و معظمهم غادر للشام .
أما العدنانيون فهم السكان الأصليين لوسط وشمال الجزيرة العربية .
.
#إجتماعيا ينقسم العرب إلى قسمين : #بدو و #حضر 
* #البدو هم سكان الصحراء ولا توجد لهم منازل دائمة ويعيشون في الخيام بسبب كثرة تنقلهم وترحالهم بحثا عن الماء والكلأ و يعملون على رعي الأغنام.
* #الحضر هم أهل المدن مثل مكة والمدينة والطائف و نجران ويسكنون في منازل ثابتة ومعظم عملهم في الصناعة والزراعة والتجارة .
_ و #القبيلة هي وحدة المجتمع الأساسية في شبه الجزيرة العربية عند البدو والحضر .
وتقسم القبيلة من الناحية الإرستقراطية(الطبقية) إلى ثلاث طبقات :
* الطبقة_الأولى طبقة #أبناء_القبيلة وهم الذين يشتركون في الدم والنسب لأصل القيبلة (الجد)
* الطبقة_الثانية طبقة #الموالي وهم العبيد الذين إعتقوا يبقى داخل القبيلة ولكنه يعامل معاملة أقل من أبناء القبيلة , و يدخل ضمن هذه الطبقة الأشخاص الذين يتم طردهم من قبائلهم ويدخلون في حمية أو إجارة قبيلة أخرى حينئذ يصبح من الموالي .
* الطبقة الثالثة هم #العبيد الذين يجلبون للقبيلة من خلال الأسر في الحروب أو التجارة 
.
س / ما واجبات الفرد وما حقوقه في القبيلة ؟
جـ / للقبيلة على أبناءها حق الولاء والطاعة على كل من ينتسب إليها ومن يخالف ذلك تخلعه القبيلة أي تطرده 
ومثال هذه الحالة قول الشاعر دريد بن الصمة 
و ما أنا إلى من غزية إن غوت *** غويت وإن ترشد غزية أرشد 
أما واجب القبيلة تجاه أبناءها أن تحميهم وتهب للدفاع عنهم والأخذ بحق كل فرد من أفرادها إن أصابه ضيم أو مست كرامته 
ومثال هذه الحالة 
المثل العربي القديم ( في الجريرة تشترك العشيرة )
و مثال على طرد القيبلة لأحد أبناءها في حال تسببه لمشاكل أو إزعاج أو مخالفته أوامرها أو إتيانه بما ينكر عليه قول طرفة بن العبد 
ومازال تشرابي الخمور ولذتي *** وبيعي و إنفاقي طريفي ومتلبي 
إلى أن تخامتني القبيلة كلها *** و أفردت إفراد البعير المعبد 
.
** تعمل القبيلة على الإكثار من أفرادها تحقيقا للغلبة ولذلك قالوا 
#للكثرة_الرعب .
.
#المحاضرة_الثانية_لمادة_الأدب_الجاهلي #د_أحمد_البنا
.
بتبع أوصاف القيبيلة 
* * للقبيلة رئيس يتسم بالتعاون والشجاعة و الكرم وعليه واجبات أكثر مما له من الحقوق ،كما أنه يستشير كبراء القبيلة و روءساء الأسر قبل أن يتخذ أي قرار بخصوص القبيلة ، لكنه يختص بادراة الحروب وبدايتها ووقفها 
#الشاهد : #الشاعر_لقيط_الايامي يوضح الصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس القبيلة 
(القصيدة في الملزمة )
* * لابد للقبيلة من جهازي إعلامي المتمثا في شاعر أو أكثر يتولون الإشادة بها ، والدفاع عنها ، ويبررون مواقفها وإعلاء شأنها .
#الشاهد : #الحارث_بن_حلزة له معلقة دافع فيها عن قبيلته بكر أمام الملك عامر بن هند ، والمهم حفظ أول بيت فقط للمعلقة وهو 
آذنتني ببينها أسماء ** رب ثاو يمل منه الثواء 
* * القوة والمصلحة هما ما يحكمان طبيعة علاقة القبيلة مع غيرها من القبائل ، (السياسة الخارجية ) فإذا كانت القبيلة أقوى من غيرها ، فإنها تغزوها و لا تتردد في محاربة القبيلة الأضعف ، و كذلك إن كانت القبيلة في مكان به كلأ أو ماء أو ابل فإنهم يغيرون عليها ويستولون على ممتلكاتها .
ولهذا الأمر شاهدين : 
#الشاعر_عمر_بن_كلثوم يفتخر بقبيلته 
لنا الدنيا و من أمسى عليها ** ونبطش حين نبطش قادرين 
بغاة ظالمين وما ظلمنا ** ولكنا سنبدأ ظالمين 
#الشاعر_زهير_بن_أبي_سُلمى يقول 
و من لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ** ومن لا يظلم الناس يظلم 
_ فالقوة والمصلحة هما ما يحكمان علاقة القبيلة بالقبائل الأخرى 
فأذا تساوت مصلحة قبيلتين فإنهما تتحالفان 
#الشاهد : قول #النابغة_الذبياني في تمجيد حلف مع بني أسد 
ليهنئ بني ذبيان أن بلادهم ** خلت لهم من كل مولى وتابع 
سوى أسد يحمونها كل شارق ** بألفي كمى ذي سلاح ودارع 
.
لم تكن كل ميزات القبيلة سيئة بل كان لهم محاسن وأخلاق حميدة مثل 
* * الشجاعة والكرم والأخلاق والوفاء والحلم أخلاق سامية يقدرها المجتمع 
الجاهلي على الرغم من ندرتها بين افات المجتمع كـــ حب الأخذ بالثأر والولع بالخمر والزنا والقمار 
فإنهم يعترفون بالفضائل وقليلا ما يطبقونها والشائع هي الأخلاق السيئة 
من شواهد الفضائل والأخلاق الحسنة عند المجتمع الجاهلي 
_#شاهد على أن الشجاعة كانت فضيلة عند العرب 
بكرت تخوفني الحتوف كأنني ** أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل 
فأجبتها إن المنية منهل ** لابد أن أسقى بكأس المنهل 
فاقني جيادك لا أيا لك و اعلمي ** اني امرؤ سأموت إن لم أقتل 
و إذا حملت على الكريهة لم أقل ** بعد الكريهة ليتني لم أفعل 
_ شاهد على الكرم ل #الشاعر_حاتم_الطائي 
إذا ما بخيل الناس هرت كلابه ** وشق على الضيف الغريب عقورها 
فإني جبان الكلب بيتي موطأ ** جواد إذا ما النفس شح ضميرها 
_مثال على الوفاء لــ #الشاعر_السمؤل_بن_عاديا 
وفيت بذمة الكندي إني ** إذا ما ذم أقوام وفيت 
من شواهد الأخلاق الذميمة عند العرب 
#الشاعر_طرفة_بن_العبد يقول 
ومازال تشرابي الخمور ولذتي ** و بيعي وإشرابي طريفي ومتلد 
إلا أن تحامتني العشيرة كلها ** و إفردت إفراد البعير المعبد 
فلولا ثلاثة هن من عيشة الفتى ** وجدك لم أحفل متى قام عودي 
* * للفرد حق إختيار دينه دون مصادرة لرأيه ، أو إجباره على أي دين 
والديانة التي كانت غالبة عليهم هي عبادة الأوثان 
#الشاهد قول الله جل وعلا (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون )
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى )
وقول #الشاعر_عبد_العزى
إني حلفت يمين صدق برة ** بمناة عند محل آل الخزرج 
* * تقوم المرأة بواجبات المنزل بجانب بعض الواجبات الخارجية مع إلتزام الحشمة والوقار زلها حق إمتلاك المال واختبار الزواج 
#الشاهد قصة تجارة السيدة خديجة رضي الله بأموالها واختبارها للزواج من النبي صلى الله عليه وسلم 
.
وختام ما ذكر في هذه المحاضرة والمحاضرة الأولى للأدب أنها تغني عن الوحدة الأولى التي في الكتاب
وكذلك نحن مطالبين بحفظ شاهد واحد فقط من كل خلق من اللأخلاق الحسنة والسيئة 
...
#الوحدة_الثانية من الكتاب 
مطلوب حفظ دليل واحد من كل من الأدلة التاريخية والأدلة الادبية و الأدلة القرآنية 
صفحة رقم 14 ثانيا : رواية الشعر الجاهلي ملغي ختى صفحة 15
* * حافظ الجاهليين على على الشعر بثلاث طرق :
1_أن تحفظ القبيلة شعر شعراءها لأن هذه الأشعار معظمها تمجد القبيلة وتدافع عنها و تعلي من شأنها 
#الشاهد قول #الشاعر_عمر_بن_كلثوم 
لا يغلبن أحد علينا حفظتها قبيلته كلها لأنهم يعتبرونه إرث يتباهون به 
وقد يكون حافظ الشعر بينه وبين الشاعر صلة أو من عامة الناس 
مثلا كعب بن زهير حفظ شعر أبيه زهير 
2_أن يحفظ الرواة والشعراء أشعار أساتذتهم يعني تخصص أناس في حفظ الأشعار ونقلها بين الناس 
على سبيل المثال جماعة سميت عبيد الشعر هي جماعة متواترة فكل شاعر صغير أخذ عمن يكبره ليستقيم لسانه 
3_ أن يحفظ أبناء الجماعة الواحدة شعر شعراءها 
مثل الصعاليك وهم : جماعة خرجوا عن قبائلهم وكون جماعات حرفتها الاولى السلب والنهب وقطع الطرق ، وكان منهم شعراء حفظوا أشعار بعضهم البعض ورووها فيما بينهم 
.
.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

#المحاضرة_الثالثة_لمادة_الأدب_الجاهلي
#الدكتور_أحمد_البنا 
.
1 _ #العصر_الإسلامي حتى نهاية خلافة علي رضي الله عنه .
دلالة إنتقال الأدب الجاهلي إلى عصر صدر الإسلام (الشواهد)
_ حض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد سفره للمدينة بأن يواجهوا الكافرين بشعرهم ، 
_ حفظ السيدة عائشة رضي الله عنها أشعار لبيد كاملة ، 
_وجود العديد من الروايات التي تدل على إهتمام الخلفاء كعمر رضي الله عنه بالشعر فكلما حدث موقف أنشد فيه شعر ، وكان رضي الله عنه دائم الإنشاد لزهير بن سلمى مثال لذلك 
و إن الحق مقطعه ثلاث *** يمين أو نفار أو جلاء 
وكان يستشهد به رضي الله عنه ، الحق و سبل إدراكه .
_ استشهاد الخلفاء الراشدون ببعض أشعار الجاهلية في رسائلهم ومن ذلك استشهاد ابن عباس رضي الله عنه على أسئلة بخصوص معاني القران الكريم ، في كل سؤال ببيت من الشعر مثل استشهاده على معنى (وسيلة) 
إن الرجال لهم إليك وسيلة (حاجة) *** إن يسألوك تكحلي وتخضبي 
و كان الناس في ذلكم الوقت يستنون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم و فعل أصحابه 
2 _ #العصر_الأموي ظهرت فيه قوتان مسلمون من أصول عربية ، ومسلمون أعاجم أي دخلوا في الإسلام حديثا (موالي)
أ _ فأظهر بنو أمية ولاءهم للجنس العربي ، فعملوا على الحفاظ على الأدب والشعر وحرصوا على تعليم أبناءهم الشعر العربي من العصر الجاهلي 
ب _ قام بعض خلفاء بني أمية جديدة لإلهاء الناس عن بعض معايب الحكم بإثارة بعض العصبيات الجاهلية من خلال شعر النقائض (الهجاء ) الذي أقاموه بين بعض القبائل ، و أشتهر بهذا النوع من الشعر جرير و الأخطل والفرزدق 
وهؤلاء الشعراء إذا ما أرادوا أن يفتخروا بقبائلهم فإنهم يلجأوا للشعر القديم .
ج _ إن الشعراء كانوا يتعلمون من سابقيهم وشعراء بنو أمية تعلموا من شعراء صدر الإسلام ومن الشعر الجاهلي مما أدى إلى حفظ الشعر الجاهلي 
مثال على وعيهم الشعر الجاهلي والتمثل به قول الفرزدق 
و هب القصائد للنوابغ إذ مضوا *** و أبو يزيد وذو القروح وجرول 
النوابغ : هم شعراء جاهليين 
أبو القروح : امرؤ القيس 
جرول : الحطيئة 
3 _ #العصر_العباسي 
أ \ الذين حفظوا الأشعار انتقلوا من عصر الرواية إلى الحرفة (الصنعة) وتكسبوا من خلال رواية الشعر 
ب ئ بعض الذين احترفوا هذه الخرفة استدعاهم الخلفاء ليكونوا مؤدبين (مدرسين) لأبناءهم مثال استدعاء الخليفة أبو جعفر المنصور الراوية المحترف المفضل الضبي ليؤدب ابنه المهدي فجمع للمهدي 128 نصا شعريا 
ج \ تأسيس ثلاث مدارس ( مدارس أي مناهج أجتمع العلماء عليها و جمعوا مادتها العلمية ويعلمواها لتلاميذهم )
1 \ #المدرسة_الكوفية وعلماؤها لم يتشددوا في القواعد الذين يقبلون على أساسها رواية الأشعار ، مما أدى إلى كثرة ما جمعوه من أشعار ، مع عدم الثقة في كثير منها من قبل العلماء ، #مؤسس_المدرسة_الكوفية هو#حماد_الراوية وهو نفسه غير موثوق به عند العلماء ولكن المدرسة شهدت عددا من الثقات أمثال المفضل الضبى ، ابن السكيت ، الكسائي ، ثعلب 
2 \ #المدرسة_البصرية على العكس تشددت في المعايير فقبلت شعر أقل لكن معظمه موثوق فيه ، #مؤسس_المدرسة_البصرية هو#أبو_عمرو_بن_العلاء أحد القراء السبعة ، وكان راوية ثقة ومن علمائها الأصمعي ، أبوعبيدة معمر بن المثنى ، المبرد ، السكري ، خلف الأحمر 
*وكلهم ثقات إلا أبو حماد في الكوفية وخلف الأحمر في البصرية (وضاعون )
3 \ #المدرسة_البغدادية تأخرت عن مدرستي البصرة والكوفة ، أجتمع فيها علماء البصرة والكوفة ومن أشهر علمائها ابن قتيبة .
وهكذا تكون الوحدة الثاتية انتهت بفضل الله مع التنبيه على أن الدكتور أحمد حذف منها ثلال صفحات 21\22\23 
و سيشرح الوحدة الثالثة في المحاضرة القادمة بإذن الله ، وانتقلنا للوحدة الرابعة 
.
#الوحدة_الرابعة 
#المعلقات 
أشهر المصادر التي حملت إلينا الشعر الجاهلي المعلقات واختلف العلماء في عددها بين من قال انها سبع ، وتسع ، وعشر معلقات 
و أول من جمعها هو حماد الراوية وقبل منه الرواة الثقات ذلك بعد أن تحققوا من صحتها ، وهي من أوثق وأصح ما وصلنا من الشعر الجاهلي .
وسميت بالمعلقات لثلاث أسباب يراها العلماء منهم من يرى 
_انها علقت على جدار الكعبة وكتبت بماء الذهب .
_ ومنهم من يرى السبب هو تشبيهها بالمجوهرات الثمينة التي تعلقها المرأة في عنقها 
_ ومنهم من يرى أنها تعلق في الذهن 
ذكر الدكتور أن هذا فقط المطلوب في جزئية سبب تسمية المعلقات بهذا الاسم 
#أفضل_شروح_المعلقات شرح #أبي_بكر_بن_الأنباري وهو أوفاها وأفضلها ،#النحاس ، وأشهرها #الزوزني 
#المفضليات 
_نسبة إلى المفضل الضبى 
_وعددها 128 قصيدة و مقطعة وهي ماكان من سبعة أبيات فأقل وإن زادت تسمى قصيدة وعدد شعراءها 67 معظمهم جاهليون وبعضهم مخضرمين وبعضهم اسلامين 
_كان المفضل يروي النص بكامله (كما وصله )
_كلها موثوقة وتأتي بعد المعلقات في الثقة 
_أهم شروحها اين الأنباري ، وأهم تحقيقاتها الشيخ شاكر وعبد السلام هارون طباعة دار المعارف 
#الأصمعيات 
_مولفه #الأصمعي 
_وعددها 92 قصيدة ومقطعة وعدد شعراءها 71 
_لم يات الأصمعي بالنصوص كاملة وإنما انتقص منها بخلاف المفضليات 
_ يشترك المصدران في 19 نص 
_المفضليات كانت مرضية من الناحية الأدبية عند النقاد بخلاف الأصمعيات 
وذلم أن الأصمعي لم يختارها لضائقة أدبية و إنما اختارها لاحتوائها كما كبيرا من الكلمات والألفاظ الغريبة وليس لأنها جيدة . 
_أفضل التحقيقات عبد السلام هارون والشيخ شاكر 
#جمهرة_أشعار_العرب ،، المهم فقط ما سيقال 
_المؤلف أبو زيد بن أبي الخطاب القرشي لم يكون معروفا قديما والغالب أنه عاش أواخر القرن الثالث و أوائل القرن الرابع 
_عدد القصائد 49 لــ 49 شاعر 
_لم يذكره العلماء في طبقاتهم 
_المفضليات والأصمعيات ليستا مقسمة 
_الجمهرة مقسمة لـ سبعة أقسام في كل قسم سبعة قصائد على شروط معينة (الشروط غير مهمة )
_ال 49 نص كامل كالمفضليات 
_قام مؤلف الجمهرة بعمل مقدمة نقدية بخلاف الأصمعيات والمفضليات ليس لهما مقدمة بداية مباشرة بالنصوص 
_الجمهرة لم تنل شرحا في القديم 
ذكر الدكتور أن المهم في هذه الوحدة الاسم واسم المؤلف وعدد القصائد والشعراء 
مقارنة بين كل منهم .
..
.
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
#المحاضرة_الرابعة_أدب دكتور #أحمد_البنا
.
*تصحيح ذكره الدكتور : عدد قصائد ومقاطع المفضليات 130 وليس 128 
#يتبع_الوحدة_الرابعة 
تنقسم دواوين الجاهلية لقسمين :
1_ #ديوان_القبيلة : أن يقوم أحد العلماء الرواة بجمع شعر شعراء القبيلة كلها ، فأبو عمر الشيباني جمع أكثر من 80 ديوان لم يصلنا منها إلا ديوان واحد فقط ، هو ديوان قبيلة هذيل ، وهو موجود منه روايتان ، أصدرت عن دار الكتب المصرية ، في ثلاث مجلدات (أجزاء) بعنوان #ديوان_هذيل 
الرواية الأخرى صدرت عن دار التراث ، بعنوان #شرح_أشعار_الهذليين لأبي سعيد السكري . ولكن 
س\ هل استطاع أن يجمع كل بيت أو كل قصيدة قالها شعراء القبيلة 
الإجابة بالطبع لا لأن عدد الشعراء أكثر من أن يحصهم محص 
2_ #دواوين_الشعراء وهي كثيرة منها ما تم جمعه في القديم بعدة روايات مثلا ديوان لزهير يقوم على جمعه فلان وفلان وفلان ةيأتي محقق في العصر الحديث ويجمع بين هذه الرويات في كتاب واحد . 
وبهكذا نكون أنهينا الوحدتين الثانية والرابعة ، وطريقة طرح الأسئلة لهاتين الوحدتين كالآتي 
س - اكتب مذكرة أو تقرير مختصر عن مثلا مدرسة الكوفة ، البصرة ، المعلقات العشر ، المفضليات .........
س - اكمل مثال يعد المفضل الضبي ........ ، عدد المفضليات .......
من أهم علماء مدرسة الكوفة ....... ، ........ ، ........
س _ قارن 
.
#الوحدة_الثالثة 
#الانتحال هو نسبة النص الشعري إلى غير صاحبه ، #الراوي_الكاذب 
إما أن يروي النص لغير صاحبه ، و إما أن يؤلف هو نصا ثم يدعي أنه لفلان من الشعراء . 
ومنه #النحل الكذب في نسبة الشعر ، وهي قضية تعرض لها الشعراء قديما وحديثا ، و أبرز من تعرض له من العلماء القدماء #محمد_بن_سلام_الجمحي 
في كتابه #طبقات_فحول_الشعراء 
و عرض ابن سلام طبيعة القضية ووصفها ، ثم وضح حكم هذا الشعر وكيف نميز الصحيح من غيره ، ويرى أن غير المتخصص لابد أن يسكت ، ويتبع كلام العلماء الرواة الثقات ، ورد الأمر لأهل الاختصاص ، وما اختلف فيه العلماء (و قد اختلفوا في الشعر كباقي العلوم) لك أن تأخذ برأي من أجاز أو رفض صحة هذا النص 
ما الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الظاهرة (نحل الشعر لغير صاحبه ) ؟؟
1- عدم تخصص بعض الرواة في رواية الشعر ، وكانوا علماء في السير و الأيام 
والتاريخ ولم يكون لهم علم بالشعر ، مما ادى إلى أخذهم الشعر من أي مصدر ويضعونه في كتبهم ومؤلفاتهم ، دون أن يتبينوا صحتها ، فكان أن نسب الشعر لغير أصحابه ، مثال #محمد_بن_اسحاق مؤلف كتاب السيرة النبوية 
و كان كلما ذكر له قصيدة وضعها في كتابه دون التثبت من صحتها .
2- الرواة الوضاعون الكاذبون وهم رواة متخصصون عابثون ، و أشهرهم حماد الراوية وخلف الأحمر .
3- رواة أبناء القبائل ، بعض القبائل قل شعرها فأكثروا من الانتحال ، لينسبوا الشعر إلى شعراءهم .
**بعض الملاحظات المهمة 
ص 31 محمد بن سلام الجمحي وموقفه من القضية ، ومحرضات الوجود (الترقيم غير مهم 
ص 34 رواة متخصصون عابثون ( عنونها الدكتور ، ب وضاعون كاذبون )
ص 35 فقرة ويدخل في هذا السياق ......... إلى فلما توالى ذلك علمناه أنه يفتعله (عنونها الدكتور ب أبناء القبائل )
ص 36 إلى نها ية الوحدة غير مطلوب باستثناء قضية الإنتحال حديثا 
#قضية_الإنتحال_حديثا ...... (وهذه الفقرة عوض عن بقية الوحدة )
1 - #المستشرقون ، هم أول من تنبه للقضية في العصر الحديث ، قالوا معظم الشعر الجاهلي إن لم يكون كله غير صحيح ، ومن هؤلاء المستشرقين#نولدكة في النصف الثاني للقرن التاسع عشر ، #بلاشير و #مرجليوثكلاهما في الربع الأول للقرن العشرين ، وقد ذهبوا إلى ان #الشعر_الجاهليمنحول ولم يبق إلا قلة صحيحة لا تمكنا من معرفة السمات الفنية للشعر الجاهلي .
2 - في بدايات القرن العشرين كان #طه_حسين أول من تعرض للأمر في بداياته 
في كتابه الطبعة الأولى #في_الشعر_الجاهلي ، وطبعة ثانية#في_الأدب_الجاهلي ، وذهب لنفس راي المستشرقين ، يقول طه حسين ولم يبق لنا إلا مقطوعات قليلة لا غنى فيها.
وقد ظهر اتجاهان بعد الدكتور طه حسين في الدراسات العربية .
1\ اتجاه تراثي : يرى نفس مذهب ابن سلام ، أي ما قبله الرواة الثقات قبلناه و ما رفضوه نرفضه ،مثال عليهم #علي_الجندي في كتابه#في_تاريخ_الأدب_الجاهلي 
2\ اتجاه تجديدي محايد ، يرى أنه ينبغي أن نضع معايير للقبول والرفض ، ولكن لا تكون كمعايير دكتور طه حسين و لا المستشرقين فقبلوا كمية أكبر من الشعر ، و مثال عليهم ودكتور شوقي ضيف ، ودكتور ناصر الدين الأسد في كتابه مصادر الشعر الجاهلي و قيمتها التاريخية .
.
.
بسم الله الرحمن الرحيم 
#محاضرة_الخامسة_أدب للدكتور #أحمد_البنا 
. #الوحدة_الثامنة 
لم يخرج الدكتور عن الكتاب وشرح منه
وذكر الدكتور بأن الخطابة والأمثال في العصر الجاهلي مقرران علينا وألغى القصص في العصر الجاهلي 
#الخطابة_في_العصر_الجاهلي حفظ وتأتي اسئلة الامتحان فيها على النحو التالي 
تحدث عن غرض معين من أغراض الخطابة مع الإستشهاد 
أو تحدث عن غرضين أو ثلاث من أغراض الخطابة مع الاستشهاد ( الاختيار لنا )
أو أكمل أغراض الخطابة ... ، .... ، ...، وحينئذ يكون المطلوب العناصر الرئيسة فقط ، وكذلك اذكر بايجاز أغراض الخطابة (عناصر فقط )
أما عن سمات الخطابة 
تحدث عن سمات فن الخطابة ، وشواهد السمات ملغية
.
#الأمثال_في_العصر_الجاهلي 
** سمات الأمثال في العصر الجاهلي ، في عنصري ، شدة الإيجاز ، و توظيف بعض المحسنات الموسيقية ، شرح الدكتور أحمد أول ثلاث أمثال فقط و اكتفى بها. 
.
الأمثال حفظ صفحة 211 _212 _213 باستثناء الاسماء ، مع فهم مورد المثل ومضرب المثل 
اسئلة الأمثال 
اذكر سمات الأمثال في العصر الجاهلي مع الشاهد 
اذكر بايجاز السمات الثلاثة 
أو اكمل المثل 
اذكر مورد هذا المثل ومضربه


